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र�ननगर नगर काय	पा�लकाको बठैक संचालन स�ब�धी काय	�व�ध २०७४ 
 

१. ��तावना:        

र�ननगर नगर काय	पा�लका (काय	स�पादन) "नयमावल$, २०७४ को "नयम- १०(७) बमोिजम र�ननगर नगर 

काय	पा�लकाको बैठक संचालनको ला�ग यो काय	�व�ध )वीकृत गर$ जार$ ग,रएको छ ।  
 

२. प�रभाषा:    

�वषय वा 1सगंले अक4 अथ	 नलागेमा यस काय	�व�धमा- 

(क) “ "नयमावल$”  भ�नाले नगरपा�लकाको काय	स�पादन "नयमावल$लाई स�झनु पद	छ । 

(ख) “वडा अ<य=”  भ�नाले नगरपा�लकाको वडा अ<य= स�झनु पद	छ । 

(ग) “सद)य”  भ�नाले नगरपा�लकाको वडा सद)य स�झनु पद	छ । 

(घ) “अ<य=”  भ�नाले नगरपा�लकाको बैठकको अ<य=ता गन? @यिAतलाई स�झनु पद	छ । 

(ङ) “नगरपा�लका”  भ�नाले र�ननगर नगरपा�लका स�झनु पद	छ । 

(च) “काय	पा�लका”  भ�नाले नगरपा�लकाको काय	पा�लका स�झनु पद	छ । 

(छ) “वडा स�म"त”  भ�नाले नगरपा�लकाको वडा स�म"त स�झनु पद	छ । 
 

३. वडा    स�म�तको    वैठक:    

३.१  वडा स�म"तको बैठक क�तीमा मEहनाको एक पटक ब)नेछ । तर मEहनामा तीन पटक भ�दा बढ$ बठैक 

बसेको भIा पाइने छैन । 

३.२  वडा स�म"तको बठैककको अ<य=ता वडा<य=ले गन?छ र "नजको अनुपि)थ"तमा बठैकमा उपि)थत जेLठ 

सद)यले वडा स�मतको बैठकको अ<य=ता गन?छ । 

३.३  वडा स�म"तको बैठक वडा अ<य=को "नद?शनमा वडा स�चवले बोलाउनछे । 
 

४. बठैक    ब�ने    �थान    र    समय:    

४.१  वडा स�म"तको बैठक वडा स�म"तको काया	लयमा ब)नेछ । 

४.२  वडा स�मतको बैठकका ला�ग सूचना गदा	 बैठक ब)ने �म"त, समय र )थान खलुाइ पठाउनु पन?छ ।  

४.३ यसर$ सूचना गदा	 बैठक ब)ने समयभ�दा तीन Eदन अगाव ैउपलOध गराउन ुपन?छ । 

५.        छलफलको    #वषय:    

५.१  वडा स�म"तको बैठक बोलाउँदा सो बठैकमा छलफल ग,रन े �वषय )पLट Sपले Tकटान गर$ बैठक ब)ने 

�म"त भ�दा सामा�यतया २४ घUटा अगाव ैवडा स�चवले सव ैसद)यलाई उपलOध गराउन ुपन?छ । 

५.२  वडा अ<य=को "नद?शनमा वडा स�चवले वडा स�म"तको बैठकको काय	Vम �लWखत Sपमा तयार गन?छ । 

1)ताव स�ब�धी खाका अनुसूची १ बमोिजम हुनेछ । 

६.    उपि�थ�त:    

६.१  बठैकमा उपि)थत 1�येक सद)यले उपि)थ"त पिु)तकामा आZनो नाम र बWुझन ेगर$ द)तखत गनु	पन?छ । 

६.२  वडा स�चवले वडा स�म"तको बैठकमा स�चवको Sपमा उपि)थ"त पिु)तकामा उपि)थ"त जनाई द)तखत 

गनु	पन?छ । 
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७.    बठैक    संचालन    �*+या:    

७.१  बठैककलाई सु@यवि)थत गन? काम बठैकको अ<य=ता गन? @यिAतको हुनेछ । 

७.२  अ<य=को आसनको स�मान र आदर गनु	 वडा स�म"तका 1�येक सद)यको कत	@य हुनेछ । 

७.३  बठैकको छलफल �वषयसूचीका आधारमा बैठकको अ<य=ता गन? @यिAतले तोके बमोिजम हुनेछ । 

७.४  बठैकको छलफलमा भाग �लने सद)यले बो[न ेपालो तथा बो[न पाउन ेसमयको अव�ध बठैकको अ<य=ता 

गन? @यिAतले "नधा	रण गरे बमोिजम हुनेछ । 

७.५  एक जना सद)यले बो�लरहेको समयमा अक4 कुन ैसद)यले बीचमा कुरा का]नु हँुदैन । 
 

८.    �नण.य    स/ब0धी    3यव�था    

८.१  1)ताव मा�थ बो[न ेVम समा_त भएप"छ बठैकको अ<य=ता गन? @यिAतले सो 1)ताव "नण	यको ला�ग 

1)तुत गन?छ । 

८.२   बठैकको "नण	य सामा�यतया सव	स�म"तको आधारमा हुनेछ । मत �वभाजन हुने अव)थामा अ<य=ता 

गन? @यिAत सEहत तीन जना सद)यको बहुमतले गरेको "नण	य बैठकको "नण	य मा"ननछे ।  
 

९.    �नण.यको    अ�भलेख    

९.१  वडा स�चवले बैठकमा भएको "नण	यलाई "नण	य पुि)तकामा अ�भलेख गर$ उपि)थत सद)यलाई सह$ गराइ 

राaपुन?छ । 

९.२  बठैकबाट भएको कुन ै "नण	यमा �चI नबुbन ेसद)यले "नण	य पुि)तकामा छोटकर$मा आZनो फरक मत 

जगाउन सAनेछ । 
 

१०.    नगर    काय.पा�लकाको    बठैक: 

१०.१  नगर काय	पा�लकाको बैठक आवcयकता अनुसार र कि�तमा मEहनाको एक पटक ब)नेछ र 

काय	पा�लकाले तोके अनसुार बैठक भIा पाइनछे ।  

१०.२ नगर काय	पा�लकाको बैठककको अ<य=ता 1मखुले गन?छ र "नजको अनुपि)थ"तमा बठैकमा उप1मखुले 

काय	पा�लकाको बैठकको अ<य=ता गन?छ । 

१०.३ नगर काय	पा�लकाको बठैक 1मखुको "नद?शनमा 1मुख 1शासकdय अ�धकृतले बोलाउनछे । 
 

११.    बठैक    ब�ने    �थान    र    समय:    

११.१ नगर काय	पा�लकाको बठैक नगर काय	पा�लकाको काया	लयमा ब)नेछ । 

११.२ नगर काय	पा�लकाको बठैकका ला�ग सूचना गदा	 बठैक ब)ने �म"त, समय र )थान खलुाइ पठाउन ुपन?छ । 

११.३ यसर$ सूचना गदा	 बैठक ब)ने समयभ�दा तीन Eदन अगाव ैउपलOध गराउनु पन?छ । 
 

१२. छलफलको    #वषय:    

१२.१  नगर काय	पा�लकाको बठैक बोलाउँदा सो बठैकमा छलफल ग,रन े �वषय )पLट Sपले Tकटान गर$ बठैक 

ब)ने �म"तभ�दा सामा�यतया २४ घUटा अगाव ै1मखु 1शासकdय अ�धकृतले सव ैसद)यलाई उपलOध 

गराउन ुपन?छ । 

१२.२ 1मुखको "नद?शनमा 1मुख 1शासकdय अ�धकृतले काय	पा�लकाको बठैकको काय	Vम �लWखत Sपमा तयार 

गन?छ । 
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१२.३ बठैकमा छलफलका ला�ग पेश गन? 1)ताव स�ब�धी अ�य @यव)था काय	स�पादन "नयमावल$मा तोTकए 

बमोिजम हुनेछ । 
 

१३.    उपि�थ�त    

१३.१ बठैकमा उपि)थत 1�येक सद)यले उपि)थ"त पुि)तकामा आZनो नाम र बुWझने गर$ द)तखत गनु	पन?छ । 

१३.२  1मखु 1शासकdय अ�धकृतले काय	पा�लकाको बैठकमा स�चवको Sपमा उपि)थ"त भई पिु)तकामा 

उपि)थ"त जनाई द)तखत गनु	पन?छ । 
 

१४.    बठैक    संचालन    �*+या    

१४.१  बैठककलाई सु@यवि)थत गन? काम बैठकको अ<य=ता गन? @यिAतको हुनेछ । 

१४.२  अ<य=को आसनको स�मान र आदर गनु	 काय	पा�लकाका 1�येक सद)यको कत	@य हुनेछ । 

१४.३   बैठकको छलफल �वषयसूचीका आधारमा बठैकको अ<य=ता गन? @यिAतले तोके बमोिजम हुनेछ । 

१४.४  बैठकको छलफलमा भाग �लने सद)यले बो[न े पालो तथा बो[न पाउन े समयको अव�ध बठैकको 

अ<य=ता गन? @यिAतले "नधा	रण गरे बमोिजम हुनेछ । 

१४.५  एक जना सद)यले बो�लरहेको समयमा अक4 कुन ैसद)यले बीचमा कुरा का]नु हँुदैन । 
 

१५.    �नण.य    स/ब0धी    3यव�था    

१५.१ 1)ताव मा�थ बो[ने Vम समा_त भएप"छ बैठकको अ<य=ता गन? @यिAतले सो 1)ताव "नण	यको ला�ग 

1)तुत गन?छ । 

१५.२  बैठकको "नण	य सामा�यतया सव	स�म"तको आधारमा हुनेछ । मत �वभाजन हुने अव)थामा अ<य=ता 

गन? @यिAत सEहत बहुमत सद)यको "नण	य बैठकको "नण	य मा"ननछे । 

१५.३  बजेट, काय	Vम, नी"त तथा )थानीय तहको "नयमावल$ बाहेकको �वषयमा १५.२  बमोिजम "नण	य हुन 

नसकेमा @यिAतगत उIरदा"य�व "नजमा�थ रहन े गर$ नगर काय	पा�लकाको 1मखुले गरेको "नण	य 

अि�तम हुनेछ ।  
 

१६.    �नण.यको    अ�भलेख    

१६.१  1मखु 1शासकdय अ�धकृतले बैठकमा भएको "नण	यलाई "नण	य पुि)तकामा अ�भलेख गर$ उपि)थत 

सद)यलाई सह$ गराइ राaपुन?छ । 

१६.२ बैठकबाट भएको कुन ै"नण	यमा �चI नबbुन ेसद)यले "नण	य पिु)तकामा छोटकर$मा आZनो फरक मत 

जगाउन सAनेछ । 

१७. बाधा अ:काउ फुकाउने:    

१७.१  यस काय	�व�ध काया	�वयनमा कुनै बाधा अeकाउ परे नगरपा�लकाको काय	पा�लकाले "नण	य गर$ 

फुकाउन सAनेछ । 

१८. प�रमाज.न तथा संशोधन:    

१८.१ काय	�व�धलाई आवcयकता अनुसार नगरपा�लकाको काय	पा�लकाल े प,रमाज	न तथा संशोधन गन	 

सAनेछ ।  
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cg';"rL cg';"rL cg';"rL cg';"rL ————    !!!!    
k|:tfjsf] 9fFrfk|:tfjsf] 9fFrfk|:tfjsf] 9fFrfk|:tfjsf] 9fFrf    

-j'+bf ५.२ ;+u ;DalGwt_ 

र>ननगर नगरपा�लका    
gu/ sfo{kflnsfgu/ sfo{kflnsfgu/ sfo{kflnsfgu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no,sf] sfof{no,sf] sfof{no,sf] sfof{no, /Tggu//Tggu//Tggu//Tggu/    

lrtjg lhNnf, # g+= k|b]zlrtjg lhNnf, # g+= k|b]zlrtjg lhNnf, # g+= k|b]zlrtjg lhNnf, # g+= k|b]z    

  

ljifo Mljifo Mljifo Mljifo M––––    ================================================ . 

 

k|:tfj k]z ug{ k|d'vaf6 :jLs[lt k|fKt ldlt M– 

 

!= ljifosf] ;+lIfKt Joxf]/f M– 

@= k|fKt k/fdz{ tyf cGo ;fGble{s s'/f M– 

#= k|:tfj k]z ug'{ kgf{sf] sf/0f / ;DalGwt zfvfsf] /foM– 

$= lg0f{o x'g' kg]{ Joxf]/f M– 

 

gf]6 M k|:tfj tof/ ubf{ b]xfosf s'/fx?df Wofg lbg'kg]{ 5 M– 

!= æljifosf] ;+lIfKt Joxf]/fÆ cGtu{t /xg] ljj/0f M– 

 ljifoj:t'sf] k[i7e"dLdf o;af/] klxn] s'g} lg0f{o ePsf] eP ;f]sf] ljj/0f, k|:tfljt lg0f{o sfof{Gjog 
k|s[of, ;dofjwL, sfo{If]q, sfof{Gjog ug]{ lgsfo / nfUg] cfly{s bfloTj eP ;f] ;d]t pNn]v u/L s'g} 
of]hgfsf] ljifo eP ;f] af/] 5f]6s/L ljj/0f pNn]v ug]{ .  

@= æk|fKt k/fdz{ tyf cGo ;fGble{s s'/fÆ cGtu{t sfo{kflnsf ;ldltx? / cGo lgsfo tyf ljz]if1x?n] 
s'g} k/fdz{ lbPsf] eP ;f] ;d]t pNn]v ug]{ . ;fy} ljifo;+u ;DalGwt gSzf, l8hfOg jf lrq eP ;f] 
;d]t ;dfj]z ug]{ . sfg"gL k/fdz{ lnPsf] eP k|ltlnkL ;d]t ;dfa]z ug]{ . 

#= æk|:tfj k]z ug'{ kgf{sf] sf/0f / ;DalGwt zfvfsf] /foÆ cGtu{t ;DalGwt ljifodf cfO{ k/]sf] sl7gfO{ / 
;d:of, k|:tfljt lg0f{osf] cf}lrTo / cfjZostf tyf To;af6 kg{ ;Sg] k|efj ;dfj]z ug]{ . 

$= ælg0f{o x'g' kg]{ Joxf]/fÆ cGtu{t h'g ljifodf h] h:tf] lg0f{o x'g k|:tfj ul/Psf] xf] ;f]sf] :ki6 Joxf]/f 
/fVg] . 

 


